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Estado de São Paulo 

Indicação N. 02 /2022 

ASSUNTO: alteração da lei complementar n. 35/2019 que instituiu do 

auxílio-alimentação aos servidores do Poder Executivo. 

Autores: Annia Montenegro Prado e Rafael da Silva Ferreira 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em caráter de urgência,  o 

que segue: 

Os Vereadores que esta subscrevem, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que envie projeto de lei, já na primeira sessão do ano, 

alterando as regras para o recebimento do auxílio-alimentação dos 

servidores do Poder Executivo de forma a adequá-lo com o interesse 

público. 

JUSTIFICATIVA: 

Chegou ao nosso conhecimento que o pagamento do auxílio-

alimentação está suspenso em razão de decisão liminar proferida em 

ação declaratória de inconstitucionalidade que tramita no Tribunal de 

Justiça local. 

Considerando que situação semelhante ocorreu com a lei que 

concedeu auxílio-alimentação aos servidores do legislativo, indica que 

medidas semelhantes às tomadas pelo Legislativo sejam seguidas pelo 

Executivo para não deixar os servidores sem receber esse benefício. 
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No Legislativo a lei foi alterada para revogar o prêmio de 

assiduidade, aumentando o valor do auxílio e excluindo o pagamento em 

caso de faltas justificadas e injustificadas, licenças e abonadas, conforme 

decisão judicial. 

Ademais, o valor foi considerado diário para que, em caso de 

ausência do serviço, o servidor deixe de receber apenas o valor 

correspondente ao dia de sua ausência e não o valor integral do auxílio-

alimentação. 

uxílio- 

alimentação. 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Annia Montenego Prado 

Silva Perreira 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 07 de janeiro de 2022. 


